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Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is megrendezi aBaktai Természettudományos
Napot.

A verseny helyszíne: Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.

A versenv időpontia: 201?. március 07. 13:00 óra.

A versenyre a 7. és 8. évfolyamról két-két 2 fős csapat jelentkezését várjuk. Biológia, ftzika, kémia,
földrajz tantárgyakból egy komplex feladatlapot oldanak meg a versenyzők.
A bevezető feladat mindkét éufolyamonfizika kísérlet elemzés lesz.

Informatikából a 7. és 8. osztályos tanulók egyéni versenyére kerül sor. Évfolyamonként 2-2 fő
jelentkezését várjuk.

A lragyomiányokhoz húen az 5-6. és a ]-8. évfolyamon repülőgép ,,reptetési'' versenyt rendezünk'
iskolánként a két kategőriában legfeljebb 5-5 fő részvételével. A reprilők elkészítéséhez iskolánként 10
darab alapanyagot tudunk biztosítani. KérjÍik, hogy az iskolák igényüket időben jelezzék!

Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó témakorök részletezése a mellékletben olvasható.

Jelentkezési határidő: 2019. február 28. {'

Jelentkezni e-nrailben vagy telefonon lehet.

Eredményhirdetésre a versenyt követően kerül sor.

Várj uk j el entkez é süket !
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Szekszárd, 2019. február 12.



Témakörök

Biológia:

1 . évfolyam: Távoli té4ak éIóvíIága

8. évfolyam: Az ember szetvezete és egészsége (kültakarő,mozgás, anyagcsere)

Földrajz:

7. évfolyam: A kőzetbolygó titkai; föIfuajziövezetesség; Afrika foldrajza

8. évfolyam: Magyarország természeti és gazdasági föIdrajza

Kémia:

7. évfolyam: Atomok és elemek, periódusos rendszer, anyagmennyiség

8. évfolyam: Kémia a természetben (hidrogén, levegő' víz, szén)

Fizika:

7. évfolyam: Sűrűséggel, mozgással, forgatónyomatékkalkapcsolatos számítási

. feladatok

8. évfolyam: Elektromos ellenállás' soros' párhuzamos kapcsolás; elektromos munka,

teljesítmény; transzformátor témákhoz kapcsoló d'ő számítási feladatok

Informatika:

7. 8. évfolyam: Keresési feladatok; PowerPoint, Paint és Word programismeret

gyakorlati feladaton keresztül


